
SARRERA 

 

Orain arte eskoletan ez zaio behar duen garrantzia eman adimen 

emozionalari. Horregatik, gai horri erreparatu nahi izan diogu. Izan ere, 

uste dugu ezinbestekoa dela ikasleekin gai hau lantzea, haien garapen 

integrala lortu nahi badugu. 

Ikaslea bere emozioak identifikatzeko gai baldin bada eta guk 

emozioak kudeatzeko tresnak eta baliabideak erakusten badizkiogu, bere 

garapen integrala lortzeko bidea erraztuko diogu. Arazo emozionalak 

baldin badaude, arazo horiek arazo akademiko ere bihur daitezke, eta, 

alderantziz, arazo akademikoak daudenean, batzuetan, arazo emozionalak 

daude oinarrian. 

Planteamendu horrek Heziberriren hezkuntza-eredu 

pedagogikoaren esparrua du abiapuntu. Asmoa da gure ikasleen esku 

jartzea ingurune konplexuaren eta aldakorraren eskariei erantzun egokiak 

emateko jakintza multzoa.  

Gure proiektuaren bitartez, Heziberrik jasotzen dituen oinarrizko 

zehar-konpetentzia bi landu nahi ditugu bereziki: “Elkarbizitzarako 

konpetentzia” eta “Izaten ikasteko konpetentzia”. Horrela bada, nahiko 

genuke gure ikasleek “pertsonen arteko, taldeko eta komunitateko 

egoeratan elkarrekikotasunez parte hartzea, eta norberari aitortutako 

eskubideak eta betebeharrak besteari aitortzea, norberaren zein guztion 

ongizaterako” (hau da, “Elkarbizitzarako konpetentzia”n sakontzea). Era 

berean, garrantzitsua iruditzen zaigu ikasleek “bizitzan zehar agertzen 

diren sentimendu, pentsamendu eta ekintza pertsonalez gogoeta egitea 



eta haiek sendotzea edo egokitzea, haien gaineko balorazioaren arabera, 

bere burua etengabe hobetuz pertsona osorik errealizatzeko” (“Izaten 

ikasteko konpetentzia” garatzea, alegia).  

Heziberriko II. eranskinean, behin eta berriro errepikatzen da 

pertsonen garapen integrala lortzea dela hezkuntzaren helburuetako bat, 

eta, horretarako, ikasleak gai izan behar duela askotariko esparru eta 

egoeratan sortzen zaizkion sentimenduez, pentsamenduez eta ekintzez 

gogoeta egiteko, eta sortzen zaizkion horiek moldatzeko eta egokitzeko. 

Halaber,  behin eta berriro aipatzen da autoerrealizazioa dela pertsonak 

lortu behar duena. Horretan ere bat egiten dugu bertan aipatzen 

denarekin: “Autorrealizaziora bideratuta dagoen  

hazkuntza-prozesu mugagabe horren emaitza dira: autokontzeptua 

garatzea (dimentsio kognitiboa), autoestimua garatzea  (dimentsio 

afektiboa) eta  autonomia edo ahalduntzea garatzea (dimentsio 

konatiboa)”.   

Rafael Bisquerra aditua ere aintzat hartu dugu eta hark egindako 

lanetan jasotakoak aipatu nahi genituzke, gure ikuspegia azaltzeko 

(Bisquerra: 2002, 2009, 2012). Bisquerraren arabera,  hezkuntza 

emozionalaren helburu nagusia gaitasun emozionalak garatzea da. 

Hezkuntza emozionala lantzeko hainbat helburu zehazten ditu eta guk 

hona ekarri ditugu: 

- Norberaren emozioei buruzko ezagutza hobea eskuratzea. 

- Besteen emozioak identifikatzea. 

- Emozioak zuzen izendatzea. 

- Nork bere emozioak erregulatzeko trebetasuna garatzea. 



- Emozio negatiboen ondorio kaltegarriak aurreikustea eta 

saihestea. 

- Emozio positiboak sortzeko trebetasuna garatzea. 

- Jarrera positiboa izatea norberaren bizitzan. 

- Pertsonen arteko harremanak hobetzea. 

- Ongizate pertsonalerako eta sozialerako bizitzea. 

- Trebetasun emozionalak garatzea. 

  

Landu beharreko gaitasun emozional horien barruan Bisquerrak eta 

guk honako hauek azpimarratzen ditugu: 

- Kontzientzia emozionala. Norberaren eta besteen emozioak 

ezagutzea. 

- Emozioak erregulatzea. Bizitzen ditugun emozioei erantzun 

egokiak ematean datza. Erregulazio emozionala ezin da nahastu 

errepresioarekin eta erreprimitzearekin. Erregulazioa, hain zuzen, 

errepresioaren eta kontrol ezaren arteko oreka da. 

- Autonomia emozionala. Inguruko estimuluek ez eragiteko 

gaitasuna izatea da (lur jota, minduta, ukituta… ez sentitzekoa). 

Minduta sentitu gabe sentikortasuna izatean datza. Horrek 

autoestimu egokia, autokonfidantza, autoefikaziaren pertzepzioa, 

automotibazioa eta erantzukizuna izatea dakartza. Azken finean, 

autonomia emozionala dependentzia emozionalaren eta 

desloturaren arteko oreka da.  



- Trebetasun sozioemozionalak. Besteak entzutea eta enpatia izatea 

dira haietako batzuk. 

- Bizitzarako eta ongizaterako konpetentzia. Ongizate pertsonala eta 

soziala eratzea bermatzen duten trebetasun, jarrera eta balioen 

multzoa da. 

 

Gure ustez, aurreko puntuetan aipatutako trebetasunak lantzen 

baditugu eskolan, ikasleari gainerako edukiak eta jakintzak eskuratzen 

lagunduko diogu. Izan ere, bizitzako emozioei modu orekatuan, positiboan 

eta heldutasunez erantzuten ikastea ezinbestekoa da eskolako edukiak 

ikasteko. Ezinbesteko oreka hori lortzen laguntzea da guk lan honekin 

dugun erronka nagusia.  

 


